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 . חודשים3.11 וטליה בת 11.5שלישייה בנות בנות : בע בנותשמי תקוה ואני אמא לאר

 
באופיין הן היו כנועות ובלעו . בגידול השלישייה לא הייתי מודעת להשפעה שיש לי על התזונה שלהן

עד גיל מאוחר הייתי . ואני מודה שדחפתי להן אוכל גם כשהיו שבעות, בהכנעה כול ביס שדחפתי להן
 .ועליה אני רוצה לספר לכם, עד התפנית שקרתה בהמשך, חתמחייבת אותן לסיים את הצל

 
 .את הלקח שלי למדתי בגידולה של הבת הקטנה

זה היה אחרי שבע וחצי שנים מאז הלידה . הייתי כל כך שמחה כשאחזתי בתינוקת הקטנה בזרועותיי
.  לתהליךמעין תחושה של לישון ופתאום להיות אמא בלי שום קשר, הקודמת שהייתה בניתוח קייסרי

 . הרגשתי לראשונה באמת מחוברת לחווית הלידה, שהייתה לידה רגילה לחלוטין, בלידה השניה
 

, ואני, התינוקת הקטנה לא ינקה כמו שצריך והייתה מתעייפת מהר. כבר בהתחלה היו קשיים בהאכלה
, שה חודשיםכן שי, רק אחרי שישה חודשים. שהיה לי זה הניסיון הראשון בהנקה לא הבנתי מה הבעיה

אין לה אפשרות לבצע , זה אומר שיכולת היניקה שלה לא תקינה. התברר שהיא נולדה עם חיך שסוע
 . ולשם כך היא זקוקה לבקבוק מיוחד, ווקום ולינוק

כל האנשים . עד הגילוי הייתי לוחצת על הבקבוק ומטפטפת את החלב לפיה? אז איך האכלתי אותה
וקת עצלנית ורופא המשפחה ואחיות טיפת החלב לא הבינו למה אני שהתינ, סביבי חשבו שאני מטורפת

 .מעט אבל עולה, מתלוננת כי היא היתה ממשיכה בכל זאת לעלות במשקל
ואצלי השתרש עמוק בראש שתינוק שמן , לא כמו השלישייה, בשל קשיי היניקה היא היתה תינוקת רזה

אבל במבט . ולי היה קופיף בבית, מוד ובריאאם התינוק שלי שמנמן אז הוא ח. הוא סימן לאימא טובה
 .לאחור היא גם לא היתה כול כך רזה

 
 ." שתבכה לאכול: "הרופאה בהתפתחות הילד אמרה לי לא לתת לה לאכול עד שהיא תבקש

 כל בכי שלה .אבל היא עדיין לא בכתה לאכול. יום אחד לא נתתי לה לאכול במשך שמונה שעות. ניסיתי
אז נכנעתי והאכלתי אותה , הגשתי בקבוק לבדוק אם היא רעבה אבל היא סירבה. בפירשתי כבכי של רע

להביא את התינוק למצב שיבקש את האוכל , המטרה בלהרעיב היא להעביר את האחריות לילד. בשינה
היום אני יודעת שכשהזנתי אותה כשהיא לא הייתה . לבד בעצמו באמצעות הבכי ולא שאני אתן לה בשינה

ואני לא עמדתי , המטרה היא ליצור מודעות אצל התינוק. פגעתי בחיבור שלה לאכילה שלהמודעת לכך 
 . בזה כי לא מספיק סמכתי עליה ועל היכולות שלה לאותת לי כשהיא רעבה

  
  .להציג בפומבי או למסור לצד שלישי ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש, להפיץ, אין להעתיק

 . תן להורדה ושימושו החופשי מותנה בחוקי זכויות יוצריםניהרזיה שפויה המופיע באתר או /מאת סמדר פרגר וכל חומר 
 ...הרחבה. בכתב ומראש או להפיץ כל חומר שהורד מהאתר בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש/למכור ו, לפרסם, חל איסור מוחלט לשנות
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למרות שהבנתי יותר מאוחר שהמום . אם שלא מצליחה להזין את ביתה, הרגשתי כנכה, בתקופה הזו
במשך שישה חודשים מערכת היחסים ביני ובין , ד לא ידעתי את הסיבהכול עו, היה רפואי ולא קשור בי

כשהייתי צריכה . חיוך ואהבה', ליטוף מסג, היה חיבוק, אך ורק באכילה ובשאר הזמן. ביתי היתה טעונה
 . הייתי מתוחה וברור לי שגם טליה הרגישה בכך, להאכיל אותה הדופק שלי היה מואץ
ובילתי את השעות הבאות כעוסה עד שהיא , ממש מטורפת, י היסטריתאם פספסתי ארוחה ונרדמתי היית

 . נרדמה והייתי יכולה לטפטף לה את הארוחה הבאה תוך שהיא ישנה
 .והקטנה הרגישה את זה, בזמן הארוחה תמיד הייתי מתוחה

. ותהתחילו להיווצר הפרעות התנהגותיות כמו נענועי ראש מצד לצד חוסר קשר עין איתי ועם בעלי והבנ
לא לתת לה לאכול אלה כשתהייה , הופנינו למרפאת התפתחות הילד ושם אמרו לנו לתת לעניין זמן

 .ובמקביל רשמו אותנו ברשימה המתנה ארוכה למרפאת הפרעות אכילה, רעבה
  

הכי שמנה שהייתי בחיים , הייתי שמנה, במבט לאחר לא ברור לי ולא זכור לי מה היה היחס שלי לאוכל
. חייתי ונשמתי רק כדאי להאכיל אותה. א הקדשתי תשומת לב לגוף שלי ולתזונה שלישלי וממש ל

הרגשתי שאם . וזה היה קשה כי אני טיפוס שדי צריך לשלוט בדברים, בתקופה הזו הרגשתי חוסר שליטה
ההורות שלי נמדדה בעיני במידת השומן של . התינוקת שלי לא שמנה כמו הקודמות אז פשוט נכשלתי

אני זוכרת . כאילו לא הייתי קיימת בכלל, מערכת היחסים ביני לבין עצמי היתה קפואה.  שליהתינוקת
לפחות אין : "אמרתי לעצמי. לי" הפריע"שחזרתי לעבודה עם בגדים בשתי מידות יותר מתמיד וזה לא 

לפחות במראה שלי אני לא מאכזבת את ההגדרות , לפחות אני נראית אמא ולא כמו נערה, מתח מיני
בתקופה הזו לא היתה ."  אמא אדמה שמנה-אני נראית בדיוק כמו שאמא צריכה להיות . שהושרשו בתוכי

 . לי מודעות ולא קישרתי בין מה שקורה לי עם אוכל ולבין האמהות
 

אבל כאם לא היו בי הכוחות הנפשיים להרעיב את ביתי והמשכתי לקום ולהאכיל אותה , חודשים' עברו מס
 .לא סמכתי עליה שהיא תגן על עצמה, לא סמכתי עליה שהיא תאכל בזמן. יא תמותפחדתי שה. בשינה

היו אפילו רמיזות מצד רופאה , האמונה בעתידה של הקטנה נראה אפור. אני ובעלי היינו במצב רוח ירוד
 . בהתפתחות הילד שאולי היא אוטיסטית

 
 . וכאן החלטתי להרים את הראש

לקבל חוות דעת ,  העיתונים והאינטרנט כדי למצוא דרך אחרתהתחלתי לחפש פתרונות וסרקתי את
לא השלמתי עם חוות הדעת של הרופאים שאמרו לי שצריך לחכות עד גיל שנתיים ולראות מה . שונה
היו לי שלוש תינוקות לפניה וידעתי שמשהו לא . לא יכולתי לחכות ולראות שהילדה שלי לא בסדר. קורה

רשימות ההמתנה הארוכות ברפואה . לא מחייכת אליי, ייבסדר בזה שהיא לא מסתכלת על
אני חייתי את היום יום עם תינוקת עם הפרעת אכילה . הקונבנציונאלית חייבה אותי לחפש משהו פרטי

. ידעתי שהיא לא תצא מזה לבד. אבל אני לא יכולתי לחכות. שלא מתפתחת והרופאים אמרו לי לחכות
אפילו אמא , כל הסביבה שלי חשבה שאני מטורפת. יפשתי פתרוןוח, ידעתי שאני צריכה לעשות משהו

רק . רק אני לא נכנעתי. שהיא תסתדר לבד, שלי שטיפלה בילדה כשחזרתי לעבודה אמרה שיהיה בסדר
 .אני ידעתי להסתכל לאמת בעניים וידעתי שכלום לא יסתדר בעצמו ושהמצב רק מחריף יותר ויותר

 
שמטפל בתינוקות מגיל קטן עם הפרעות ,  רכז מפנה בראש פינהמ: ואז מצאתי מקום בצפון הרחוק

מקום שהאני מאמין שלו הוא שיש פיתרון ושככל , בעיות התפתחות, אוטיזם, בעיות קשר עין, אכילה
 .שמגיעים לטיפול בגיל צעיר יותר הסיכוי לשינוי התנהגותי גדול יותר

 
של הגשת טפסים וועדות הנחה נקבע ) בועותבערך שלושה ש(ואחרי תהליך לא מאוד ארוך , פנינו לשם

כהלוואה את הכסף לקחנו ₪ 60,000במקום ₪ 20,000 הפקדנו בידיהם סכום מאוד גדול. תאריך הגעה

 

  
  .להציג בפומבי או למסור לצד שלישי ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש, להפיץ, אין להעתיק
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נסענו למקום הזה שנטע בנו תקווה ו ,ל"ההפרש של הסכום ניתן  לנו על ידי תורם  מחוו שפחהמגם מה
מנותקים . בנות הגדולות במשך שלושה שבועותעם התינוקת ועם הבמרכז מפנה התארחנו . לפיתרון

 .לקחנו חופש מהחיים למשך שלושה שבועות והפקדנו את עצמנו בידיהם, ממשפחה וחברים ומהעבודה
טיפולי , מומחים בהתפתחות, מטפלים בתינוקות, עובדים סוציאלים, פסיכולוגים: הצוות המטפל מורכב מ

. משך שלושה שבועות עברנו טיפול משפחתי אינטנסיביב. שחייה והבנות הגדולות גם רכבו על סוסים
אותי ואת בעלי , כ הביאו אותנו"סה. הבנות הגדולות טופלו ופונקו בנפרד והקטנה עברה טיפול לבד

ככה שכולם הרוויחו מהטיפול וגם הזוגיות שלי ושל בעלי , לדיבור פתוח וקשר טוב גם עם הגדולות
 .השתפרה

 
בכיתי בלי הפסקה ולכן . וזה כאב לי מאוד,  בהם לימדו אותי להרפותהיו ימים מאוד קשים בהתחלה

ולאחר מכן היינו כולנו ביחד , ידי הצוות-במשך שמונה שעות ביום היא טופלה על. הפרידו אותי מהקטנה
,  היה לי ריחוק ריגשי ממנה שלפני הטיפולבתקופה. שם יכולתי להיות איתה, שבו התגוררנו' בקוטג

במהלך הטיפול עזר לי הצוות לפתוח את ערוצי התקשורת ביני . והרגשתי שהיא כישלון, הרגשתי ככישלון
. הם שמו אותי ואותה בחדר לבד והם צפו בנו והקליטו בוידאו את המתרחש דרך מראה דו צדדית. ובינה

, למשל. הייתי מאוד מאוד שתלטנית גם במשחק איתה. מאוחר יותר הראו לי איך אני משחקת איתה
היא שכבה על : שהראו לי בקלטת איך שכששיחקתי איתה בכפיות לפתע החלטתי לשנות משחקאחרי 

קבעתי בתת מודע . התייחסתי אליה כחפץ. הבטן  ומשכתי את הכפית מידה והלכתי להביא משחק אחר
לימדו אותי לשתף אותה בכל פעולה ', לימדו אותי לעשות לה מסג, שלי שהיא לא מבינה אז למה לדבר

בזמן , אבל בינתיים, לימדו אותי להתייחס אליה כאל אדם קטן ולא כאל יצור חסר אונים. ושהשאני ע
 . רק אביה יטפל בה, בשלב זה, הלמידה מחדש החליטו שבכול מה שקשור לאוכל

. הרופא המשפחתי הצמוד הבטיח לנו שזה בסדר. רק שתתה מים, היא ממש לא אכלה במשך ארבע ימים
הם סיפרו לנו שהם טיפלו בעשרות . שהיא יצור חי עם יצר הישרדותי תקין. השהיא לא תהרוג את עצמ

 . והכי הרבה זמן שילד החזיק מעמד זה ארבע ימים, מקרים
והרגשתי , הפסקתי לאכול. הרגשתי שהיא הולכת למות. במשך ארבע הימים האלה בכיתי ובכיתי ובכיתי

ואני נתתי בו , הוא לא הרגיש אשם כשאכל, מוניבעלי לא הרגיש כ, לעומתי. אשמה שאני אוכלת והיא לא
הוא לא חיבר . וכאן יש הבדל בולט ביננו? איך הוא לא מזדהה? איך הוא מסוגל: המון מבטי האשמה

 . אותה לתחושות שלו וראה בה כאינדוידואל בעוד שאני ראיתי אותה כחלק ממני 
י ולא טפטפתי לה אוכל כי אמרתי לא התפתת. ידעתי שאני בידיים טובותו סמכתי על הצוות המטפל

הרגשתי שהעברתי להם את האחריות על חייה והם לקחו ממני את . לעצמי שאני כאן כדי לשנות
הרופא . בשעות שהיינו איתה לבד ועודדו וחיזקו אותי' הם התקשרו לקוטג. האחריות לארבע ימים האלה

הם . רק מים אבל לא אוכל, ה מיםהיא כמובן קיבל. התקשר בלילה לוודא שהכול תקין ושהיא ישנה
 .וזה היה שווה את זה. וסמכתי עליהם, בחרתי להאמין, ואני בחרתי לסמוך, הבטיחו לי שיהיה בסדר

האופן שבו האכילו . ולא היה גבול לשמחתינו, ביום הרביעי בצהריים היא שברה את הצום והחלה לאכול
, חדשה, בקבוק ולא בכפית אלה בדרך אחרתלא ב, עם האצבעות של המטפלת: אותה היה מאוד מעניין

 . כמו התחלה חדשה
המטפלת הגישה לה כפית והגישה לה אצבע גדושה בגבינה : הם בעצם האכילו אותה בדרך שהיא בחרה

היא לקחה את השליטה על צורת האכילה , היא בחרה איך היא תאכל. והיא בחרה ללקק את האצבע
ונות הלא נעימים שלה מהבקבוק והכפית גרמו לה לבחור והזיכר, היא החליטה מה היא רוצה, שלה

הסבירו לנו שזה שהיא עקשנית . הם ציינו שהיא מאוד עקשנית וחזקה ושיבחו אותה על כך. באצבע
וחזקה מראה שיש לה יכולת בריאה לקבוע לגבי עצמה וזה מראה שבעתיד שלה היא תהייה מאוד 

שהיא מסוגלת , שניתן להעביר לה אחריות, מוך עליההסבירו לי שהיא מאותתת לי שניתן לס. עצמאית
שיש לה מה , אמרו לי שאני יכולה להקשיב לה. מתי לאכול ומה לאכול, איך לאכול: לקחת אחריות על

 . לומר ושהיא יודעת לעמוד על שלה
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מראה שהיא יודעת בדיוק מה היא רוצה ואיך היא ,  חודשים לא נכנעת10עצם העובדה שתינוקת בת 
 היא נלחמה ברעב במשך ארבע ימים והסכימה לאכול רק כשאיפשרו לה לבחור בדרך חדשה שהיא .רוצה
ומקבלים את האופן שבו היא , ברגע שהיא הבינה שמאפשרים לה לקבוע . שהיא בחרה בה, קבעה

. ליקקה את האצבע והסתכלה הצידה, בהתחלה היא אכלה בחטף.  היא החלה להחלים–קובעת 
בקצב שלה תוך שהיא , בשקט ואיפשרה לה לעשות את התהליך בדרכה שלההמטפלת ישבה תמיד 

 . בהיסוס, צעד צעד, לאט לאט. והיא אכלה. משמשת רק ככלי עבורה
ובזמן שהיינו בבית שהוקצה עבורינו היא , לאורך כל תקופת שהותנו בטיפול היא אכלה מידי המטפלים

זה של החלמתה שלא יהיה שום קשר איתי בכל היה חשוב מאוד שבשלב ראשוני . אכלה מידיו של אביה
בגלל האופן שבו התייחסתי , בגלל האופן שבו נהגתי לקחת ממנה את השליטה. מה שקשור לההאכלה
. הרחיקו אותי ממנה בשלב זה בכל הקשור להאכלה, כלא מבינה, כלא יכולה, אליה כחסרת אונים

לא טיפלו בה , אבא שלה, חוץ מבעלי. ת אישהטיפלו רק מטפלות כדי ליצור אצלה אמון במטפל, בינתיים
... שר וצחק, הוא היה חייכן. בעלי כאמור לא נלחץ והיה רגוע ולא כעוס אם לא סיימה את הצלחת. גברים

 .  אבל אכלה, בהיסוס, בהתחלה קצת בחוסר אמון. והיא אכלה
 . רק לקראת החזרה הביתה התחלתי גם אני להאכיל אותה

שאני , שאני מאפשרת לה, שאני נותנת לה את המקום שלה,י איתה השתנתהכשראו שצורת המשחק של
, ייחס אליה כתינוקת חסרת ישע ומסכנהשאני מפסיקה להת, מחבקת אותה בחום אמיתי ולא מאולץ

כשראו , שוב בחדר הדו צדדי נתנו לי להאכיל אותה בשלב ראשון בפירות חתוכים. החליטו שאני מוכנה
וראו שלא , "טוב את לא רוצה אז אפשר לשחק: "סכימה ואני מגיבה בשכשאני מנסה והיא לא מ
ובאמת האמנתי בה ובתחושות שלה ולא האכלתי אותה לפי שעון וגם היא , התרגשתי כי האמנתי בה

, הפסקתי לכעוס עליה. הפסקתי להלחם בה.  הדלת לאט לאט נפתחה-ראתה שהסירוב שלה התקבל 
הבנתי שזה הגוף שלה ושאני יכולה לסמוך עליה . אם לשעוןהפסקתי להסתכל על האכילה שלה בהת

 .שהיא מסוגלת.שהיא תגיד לי מתי היא רוצה לאכול 
 

 . במשך שלושת השבועות לימדו אותי להרפות
בצורך המתמיד שלי לעשות דברים כמו שהם צריכים , בבנות הגדולות, בקטנה, להרפות מהשליטה שלי

, האוכל הטרי, הבית הנקי, צורך הכפייתי שלי שהכול יהיה בסדרמה, להרפות מהשלימות, להיות בעיני
 שעות ביום 24מהצורך להחזיק את הכל בשליטה עם ארבע בנות ו, הילדים המתוקתקים, הבגדים הנקיים

 .עם האופי שלהם, להרפות מהדברים הטכניים ולזרום עם הילדים, וגם עבודה במשרה מלאה
תמיד כששאלו אותי איך אחת מהן מרגישה  . השלישייה: בנות כגושבזמן שהגענו לשם קראנו והתייחסנו ל

היה מדהים . גם בזה טיפלנו וזה היה מדהים לגלות את הרגשות והתחושות שלהן. עניתי שהבנות בסדר
 . שלא נותן מקום, כמה בתור אם אני הייתי טיפוס שמוחק

 
שהיא , י שהיא לא הרגה את עצמהבזה שהוכיחו ל. לימדו אותי להעביר את אחריות האכילה אל הקטנה

, התינוקת הקטנה הזו, בעזרת הטיפול הבנתי שהיא. לימדו אותי להאמין בה וביכולות שלה, אכלה בסוף
שיש לה יכולות ושהיא לא כל כך חסרת ישע כמו שחשבתי והתייחסתי לתינוקות . מסוגלת לדאוג לעצמה

. למדתי להאמין בה וביכולות שלה . לי יכולהלמדתי שהבת הפרטית ש. למדתי שתינוקות מסוגלים. בכלל
כי הוא נכנס לדיכאון עמוק כשרמזו שאולי תהייה , כמובן שגם את האיש שלי לימדו אותו שוב להאמין בה

הוא למד לקחת אחריות על הבית על , הוא התחיל לראות יחד איתי עתיד שונה לביתנו הקטנה. אוטיסטית
לימדו אותי שאם אני לא אשחרר את האחריות . כל בני המשפחהואותי לימדו לשחרר אחריות ל. הבנות

, התחלתי להשען על אחרים. וזה דבר מאוד חשוב שהשתנה במשפחתנו, הם לעולם לא יקחו  אותה
לקחת אחריות על דברים , בעלי ובנותיי, התחלתי להרפות ולתת גם לבני משפחתי. להתמך באחרים
 . שהם מסוגלים
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 חודשים 10-תוך שלושה שבועות הפכה הקטנטונת שלנו בת ה, ה להאמיןעם כל כמה שזה אולי קש
, מתהפכת, לתינוקת חייכנית, מתינוקת שידעה רק לשכב על הגב ולא להסתכל בעיניו של אף אחד

בעלי  .ובפעם הראשונה מאז שנולדה היא יצרה קשר עין והסתכלה ישר לתוך עיניו של אביה!! זוחלת
שערות ידי עדיין .  הרימה את ראשה למעלה אליו והביטה ישר לתוך עיניווהיא הקטנה, עשה לה אמבטיה

בפעם הראשונה היה חשוב לה  .זה היה מאוד מאוד מרגש. סומרות בכל פעם שאני נזכרת בקטע הזה
בפעם הראשונה היה חשוב לה לדעת מי . שמעסות אותה, לדעת של מי הידיים האלה שמלטפות אותה

בפעם הראשונה היא הרגישה שהיא לא שם רק כגוש בשר רך חסר . זה האיש החם הזה שמטפל בה
היא התחילה לרצות לחיות כי הכירו . בפעם הראשונה היא פרצה את מחסום האמפטיה. רצונות ויכולות
וזו אולי היתה גם הפעם הראשונה שבעלי . בפעם הראשונה היא התעניינה בסביבה שלה. בקיום שלה

 .יה וטיפל בה בכל הרוך והחום שיכל להוציא מתוך עצמוהיה קרוב אל, אבל באמת, באמת
זה . כל התהליך כנגד כל ספקותיהם של הסביבה שלנו, זה היה הגמול עבור כל הנסיעה כל לקיחת הסיכון

קשה להעביר את התחושה כשלפתע רואים את . היה הגמול עבור כל הקשיים הכלכלים שנכנסו אליהם
 .התינוקת שלנו חוזרת לחיים

 
לימדו אותי , לימדו אותי להפסיק לגונן, ול לימדו אותי גם לסמוך על הבנות הגדולות בטיפול בהבטיפ

לתמוך , להאמין בה, לימדו אותי לקבל אותה, ולא להיצמד לאידאל של תינוק שקיים אצלי בראש, להרפות
 . בה

התחלתי ,  מזינה,חוץ מלהיות אמא מאכילה. נותר לי מקום לאני. לגוף שלי, התחלתי להתפנות לעצמי
. התחלתי להתמודד. עכשיו היה לי את הזמן להתחיל לטפל בעצמי. את מה שאני רוצה, לראות את עצמי

, אמהות זה להיות ליד ולא על. ולא לעשות במקום הילד, התחלתי להבין שאמהות זה תמיכה ומתן כיוון
להיות פחות קנאית ויותר התחלתי . לא להכביד בכל הכוח אלה להוות יותר יד מכוונת מאשר מבצעת

 . פתוחה
. משהו השתנה, סיפרתי, שיתפתי, חיבקתי עם כול הגוף, אנשים סיפרו לי שכשחזרתי הייתי יותר פתוחה

זה אמנם מאוד קשה ליישם את נתינת . הסכמתי להתחלק בעול שישב לי בלב עם כל מי שרצה להקשיב
והיום למרות שיש שכנה . בל המודעות קיימתא, המרחב לבנות ביום יום כי זה משהו שדי מושרש בתוכי

הלכה על : "אני מסוגלת לחייך ולענות!" ממש רזה הילדה? מה זה הרבע עוף הזה: "טובה שאומרת לי
 .לא מאפשרת לדון בה. וצוחקת ומעבירה נושא." אבא שלה

 
 . היום במבט לאחור אני יודעת שהייתה לי יד בבעייה שלה

בשלב . אני לא מצליחה לשחזר, זה כאילו נמחק לי מהזיכרון! באמת, תחילאני אפילו לא זוכרת איך זה ה
אבל מכיוון שנראה היה לי שהיא לא אוכלת מספיק השלב השני היה , הראשון היא אכלה כשהיתה ערה

אני או בעלי היינו  עושים הצגת בובות והאחר היה שופך . שהיינו מסיחים את דעתה עם בובות מרשרשות
בגלל בעיית החיך השסוע הייתה לפטמת הבקבוק חור גדול כדי להתגבר . ממש כך. נהאת הבקבוק לגרו

בשלב השלישי ). היא עברה בהצלחה ניתוח לתיקון בגיל שנה וחצי. (לינוק, על חוסר היכולת שלך למצוץ
הייתי מרדימה אותה על הידיים וכשהיא היתה שקועה בשינה . מצאתי את עצמי מזינה אותה מתוך שינה

למזלי הייתי מספיק . היא היתה פוסקת את השפתיים ואוכלת. ה היינו מגישים את הבקבוק לשפתיהעמוק
 . אני מרגישה שפשוט ילדתי אותה מחדש. עיירנית והייתה לי גם יד בהצלה שלה

 
 . אנחנו שולחים לאותו מקום בצפון קלטות וידאו שלה, שלוש שנים אחרי, עד היום

 . שאני מקבלת פשוט לא יאומנוההתרגשות שלהם ממנה והקרדיט 
והם שולחים , מצלמים אותה בגן, מצלמים אותה משחקת איתנו ועם הגדולות, אנו מצלמים אותה אוכלת

כך אני קוראת (המלאכים מהצפון . לנו פידבק ושואלים שאלות על כול מיני דברים שדורשים התייחסות
ממשיכים להיות שותפים לתהליך הצמיחה הם . ממשיכים לתת לנו ליווי בתהליך ההתפתחות שלה) להם
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זה מעודד . סביבה איזה דרך היא עשתה האנשים לוהם יודעים יותר מכ, הם גרמו לנו להאמין בה. שלה
אחרי ניתוח , הם גם ממשיכים לעזור לנו ואומרים לנו. אותנו לשמוע מהם כמה שהם גאים בנו ובה

אלו הפירות של . זה נותן תחושה טובה.  טובהאיפה ניתן לחזק אותה ואיפה היא מאוד מאוד, הקלטת
 ). של טליה(ההשקעה שלנו ושל המאמץ שלה 

 
ילדה שיודעת בדיוק . הפכה לילדה עצמאית ומחוברת לרגשותיה, שלא יצרה קשר עין, התינוקת הכחושה

 . ילדה שעומדת על שלה. מה היא רוצה
היום אני מתייחסת . מכלול הרצונותעם , אדם עם מכלול הרגשות, היום אני מקבלת אותה כאדם קצר

היא יודעת להביע היטב את תחושותיה בניגוד רב , היא מאוד רגישה, היא מאוד קשורה אליי. אליה כשווה
היא ). כפיות האוכל שדחפתי להן (לאחיותיה הגדולות שנאלצו לבלוע את כפיות הכיבוש שלי בכוח 

 . ה קורה אם לא היינו פונים לבקש עזרההיא דעתנית וליבי ניצבט רק מלחשוב מה הי, עצמאית
 . גם הן ניצלו בזכותה. בעצם נתנו פתח גם לגדולות לפרוץ החוצה, כשעזרנו לה

לולא פניתי , לולא חתכתי באמת את חבל הטבור, כל זה לא היה יכול לקרות לולא התחלתי להאמין בה
 .לעזרה

 
ה חשוב להיות מודעים למה שאנחנו אני כותבת את הסיפור הזה כדי להעביר לכן את המסר עד כמ

מתוך כוונות טובות ומתוך המצוקות שלנו לפעמים גורמים נכויות , ההורים, שאפילו אנחנו. כהורים עושים
ריגשיות ופיזיות אצל ילדנו ואין לנו בכלל את היכולת להבין את גודל הטעויות אלא אם כן אנו פוקחים את 

 . את שאר הזמן בלתקןעיננו ובוחרים להודות בטעות ומעבירים
 

. ונשאר לעבוד בבית עם התינוקת, בעלי עזב את עבודתו  הרשמית, לאחר שלושת השבועות של הטיפול
אז אני פירנסתי והוא גידל אותה במשך . הרגשנו שאנחנו לא יכולים להפקיד אותה שוב בידיים זרות

הוא הצליח לתת ,  להיות לה לאםהוא הצליח, אני נשואה לגבר הכי גדול מהחיים שקיים. שישה חודשים
ואני הייתי מספיק חכמה להודות שאין לי את היכולות ולהעביר אליו את , לה את מה שאני התקשיתי

 .האחריות במה שקשור בטיפול השותף שלה
 

 ....ולחשוב שחזו שילדה זו תגדל אולי להיות אוטיסטית
 

 . לסיכום אני יכולה היום לומר שהכל היה קשור בהאכלה
אם רק היו מגלים את ,  לחשוב שאם היא היתה אוכלת בצורה תקינה היא לא היתה חווה את כול זהרק

 . המום שלה כבר מההתחלה והיו נותנים לנו את הכלים המתאימים ואת הידע להאכיל אותה
לעולם לא הייתי , מנחם אותי היום לחשוב שאם זה לא היה קורה, עם כל הסבל והכאב, אבל מצד שני

 . את השיעור הזה שהחיים הציבו לילומדת 
אלא לשנות ולחיות במודע עד , קיבלתי הזדמנות שנייה לא להמשיך את חיי באותו אופן! קיבלתי מתנה, כן

 .כמה שאפשר
 

 .במבט לאחור הרווחתי
למה דווקא ? למה זה מגיע לי: "בלילה קודר ואפל שאלתי תוך כדי שהאכלתי את טליה, פעם מזמן מזמן

מה עשיתי ? והיום אני תוהה שוב ושוב במה זכיתי שדווקא בבייתי נולד מלאך" ?לדה כזולי נולדה י
 ? שזכיתי בילדה הזו

יש לה . כה זכה, כי היא כה טהורה, זו לא קלישאה וזה לא סתם זה דבר שאני שואלת את עצמי שוב ושוב
 ! כיתי בהשאני פשוט מודה לאלוהים שז, והיא כה חמה ויפה ומעניקה, לב כזה רחב וטוב

 

 

  
  .להציג בפומבי או למסור לצד שלישי ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש, להפיץ, אין להעתיק

 . תן להורדה ושימושו החופשי מותנה בחוקי זכויות יוצריםניהרזיה שפויה המופיע באתר או /מאת סמדר פרגר וכל חומר 
...הרחבה. בכתב ומראש או להפיץ כל חומר שהורד מהאתר בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש/למכור ו, לפרסם, חל איסור מוחלט לשנות
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לסמדר פרגר  כל הזכויות שמורות©מכיל תכנים המוגנים בזכות יוצרים 

היא . ואני יודעת היום שהיתה מטרה אלוהית שדוקא אני זכיתי בה, אני תוהה למה דווקא אני זכיתי בה
. בזוגיות שלי ושל בעלי, בחיי הבנות הגדולות שזכו להערכה, עשתה שינויים כל כך גדולים בחיים שלנו

כהזדמנות שאלוהים שלח לי היא באה , היא לא באה לעולם הזה רק כדאי שנטפל בה היא באה כשיעור
 . ולמזלי לא הפנתי את גבי למתנה הזו, לשנות את דרכיי

 ?ונתן לי הזדמנות שנייה, אני באמת תוהה למה הוא בחר דווקא בי
 

 . חלק קטן מחיי שהחלטתי לחלוק אותו, זה פרק מחיי 
 )הודית(  תקוה

 
 
 

 :מילים מאת סמדר פרגרוכמה 
 . שעומדת מאחורי הרזיה שפויהאוריהטוב יותר את התה עוזר לנו להבין סיפורה של תקו

 :מהחיים,  מאודבו מועבר כאן מסר חשהרבה הסברים פסיכולוגיים עמוקיםבלי לומר 
  חזק יותר מכל דבר-מנגנון הרעב והשובע המולד של התינוק . 1
 הרעב והשובע עומדים בבסיס הצרכים האנושיים. 2
 :נפגעת היכולת של התינוק, אוי כשהצורך הבסיסי של הרעב והשובע לא בא על סיפוקו כר. 3
  להתייחס לצרכים אחרים של עצמו-
  להתפתח פיזית-
  להתפתח רגשית-
לא תיתכן בריאות פיזית ומנטלית אם אין היענות אוטנטית לצורך הרעב והשובע האינדיבידואלי של . 4

 ר האדם הבוג/ התינוק 
 

 :בנושאעוד קראו 
הרגש שבפנים

כמו תינוקרעב  
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 . תן להורדה ושימושו החופשי מותנה בחוקי זכויות יוצריםניהרזיה שפויה המופיע באתר או /מאת סמדר פרגר וכל חומר 
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